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DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
godkendt
2. Nyt fra kasserer
Kort orientering om økonomien
Ansøgning om kørsel
ved Jette
5 min
Beslutning:
Der udbetales kørsel til stævner jfr idrætsudvalgets budget og praksis fra sidste år
Kørsel til stævner og fælles klubture kan dækkes og skal fremgå af udvalgenes budgetter.
Ansvarlig:
Jette, Niels Martin og Per laver forslag til præcisering af tilskud til transport.

3. Signaturprojekt Middelfart Marina
Som bekendt har Byrådet besluttet at inddrage et konsulentfirma for at sikre en langsigtet og visionær plan for
udviklingen af marinaområdet. Middelfart Kommune og Rambøll har inviteret en repræsentant for hver interessent til
tre workshops den 18.8., 21.9. og 10.11.
Bente orienterer fra workshoppen den 18.8.
10 min
Beslutning:
Bente orienterede om den første workshop, hvor der var en god lydhørhed fra kommunens side. Der fremkom en række
ønsker og holdninger, som Rambøll formulerer til næste møde, hvor der gås et spadestik dybere. Hvis alt går vel, kan
der gives en orientering på medlemsmødet i november om det forslag til Marinaplan, som skal godkendes af Byrådet i
slutningen af året.

Ansvarlig: Bente
4. Medlemsmødet søndag den 13. november
Begyndende planlægning af medlemsmødet – drøfte ramme for mødet, formål og temaer
ved Niels Martin og Bente
15 min
Beslutning :
Mødet holdes i Østergades Forsamlingshus. Det er vigtigt, at vi i lighed med de to sidste år får et medlemsmøde, hvor
medlemmerne er aktive og byder ind.
Forskellige temaer og indhold for mødet blev drøftet.
Ansvarlig:
Niels Martin og Bente fremlægger forslag til program på næste bestyrelsesmøde. Aktivitetsudvalget står for den
praktiske del.
5. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
Bente orienterer om den generelle problemstilling på fritidsområdet med rekruttering og fastholdelse udfra diverse
undersøgelser.
Jette orienterer om indmeldelser og udmeldelser i det sidste år
I år har der været gjort en ekstra indsats med Kom Godt i Gang, instruktører har meget fokus på intro til klubben,der er
mange flere tilbud på rokortet end tidligere, og også Visionen fortæller tydeligere om klubånd og klubbens liv.
Skal vi skaffe os mere viden om, hvorfor medlemmer melder sig ud. Er det et problem med udmeldelser, så længe vi
nemt kan få nye medlemmer. ?
Fælles drøftelse
ved Bente
30 min
Beslutning: Udsat
Ansvarlig:
6. Filarkiv i Cloud
Der er oprettet filarkiv i My Cloud til opbevaring af dokumenter. Formålet er at relevant materiale gemmes i klubbens
regi og ikke på enkeltpersoners mailbokse eller Clouds. Samtidig kan der på den måde lagres et større antal billeder,
som ellers ville fylde for meget på hjemmesiden. Alle medlemmer/arbejdsgrupper/udvalg kan bruge filarkivet
Pt er der følgende mapper : Arbejdsgrupper, billeder, turbeskrivelser, udvalgene, vejledning og procedure. Under hver
mappe kan der laves undermapper efter behov.
Alle kigger på vejledningen inden mødet
Bestyrelsen har tidligere fået tilsendt mail med vejledning om brugen af filarkivet
ved Flemming Larsen
10 min
Beslutning: Systemet er let at anvende. Alle udvalg/arbejdsgrupper opfordres til at tage arkivet i brug fra nu af.
Ansvarlig: Flemming Larsen
7. Afholdte og kommende aktiviteter
− Evaluering af Pølseturen den 10.8. E
God tilslutning og god ide med cykelmulighed som alternativ.. Det fungerer godt med Pølsetur efter ferien og flere nye
deltog. Aktivietsudvalget kan overveje at flytte turen til torsdag. Bestyrelsen opfordrer til, at der er opsamling/eller
mulighed for roning i grupper også på vejen tilbage.
− Event 2016 /Klubmesterskaber den 27.8
Stor tilfredshed med arrangementet, flotte konkurrencer/lege, lækker mad, masser af aktivitet og samvær på kryds og
tværs. Alt meget veltilrettelagt.
− Afslutning Handicap den 7.9.
Ole Holmgaard blev vinder af Handicap 2016. Til lykke til Ole og tak til tidtagerne for en god sæson.
− .Naturens Dag den 11.9.
Dagen er planlagt og med godt vejr i vente håber vi på mange deltagere. 14 medlemmer har meldt sig som
hjælpere/værter
10 min

8. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Annette
Der holdes temadag for alle instruktører den 24.9. med ekstern superinstruktør
Omskolingskurserne er forløbet godt
Der rykkes igen for instruktør 3 kursus/tur, som skulle afholdes i september (Flemming Laursen)
Børn og Unge udvalg ved Annette.
Det er aftalt, at hjemmesiden ajouføres
Der planlægges med 5 klubaftener
Der arbejdes med at tilknytte ny instruktør til unge pga den store tilgang
Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
Lotte Rasmussen er nyt medlem i Aktivitetsudvalget, som nu er fuldtallig. Udvalget holder møde den 26.9. blandt om
Standerstrygning, kalender for 2017 m.v.
Idrætsudvalg ved Pernille
Vintertræning for og alle andre medlemmer starter efter efterårsferien
Hus og Materieludvalg ved Per
Kajakreparationsudvalg ved Flemming (Laursen)
Informationsudvalg ved Flemming (Larsen)
Hans Havgaard Hansen vil gerne være formand for Sponsorgruppen. Vi mangler en eller to personer mere til at gå ind i
Sponsorgruppen. Der er allerede spændende ideer til, hvad der skal søges til – blandt andet forlængelse af broen.
Svagstrømmen ved Bente
15 min
Beslutning:
Ansvarlig:

9. Orientering og diverse sager
- Strib Skole den 3.10 kl 14 - 16
- Orientering om sponsoransøgning til TRYGfonden ved Annette. Der er søgt om førstehjælpskit til nye instruktører,
sikkerhedspakker med diverse sikkerhedsudstyr, som kan lånes med på ture, nye svømmeveste, pagajflydere og
sikkerhedskurser i 2017. Næste gang søges til koldtvandskurser, så vi kan afholde flere kurser.
- Der er kommet afslag fra Carlsberg Sportsfond om Lavu telt. Fonden får pt 4-5 gange flere ansøgninger end de kan
honorere. Når sponsorgruppen er etableret kan der evt søges hos Albanifonden og Friluftsrådet.
- Jette og Bente laver tidsplan frem til generalforsamlingen, da de begge er væk 3 uger hhv i november og
december.Der kommer forslag til ny mødedato i december til afløsning af 6.12.
- Jette deltager i e-kursus i Conventus om økonomi. Der er sendt Conventus kursustilbud til hele bestyrelsen
5 min
- De to nye havkajakker leveres en af dagene. Salg af Ying og Yang annonceres i næste nyhedsmail og på hjemmesiden.
Der kigges efter gode tilbud på køb af yderligere kajak af samme type.

Beslutning:
Ansvarlig:
10. Eventuelt
Kommunikation - emner til Nyhedsmails
Nyhedsmail udsendes i slutningen af september

Næste møde den 4.10Datoer for bestyrelsesmøder 10.11., 6.12., 5.1., 7.2., GF 26.2.
Kommende punkter:
− forslag om forlængelse af broen
− Køb og salg af kajakker og forslag til nye principper for at have en kajakplads
− revision af ordensregler

−

årligt punkt om børneattester (oktober)

